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1. O SIMBIOZI
Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo. Od prvih delavnic leta 2011 je ideja rasla, se krepila in
vsako leto privabila več udeležencev. Čeprav v letu 2012 prvotno ni bilo v načrtu, da bi projekt
ponovili, so bili številni pozitivni odzivi razlog za odločitev, da projekt ponovimo. Odločitev se je
izkazala za pravo, saj se je projekta udeležilo več kot 8.000 ljudi. Skupno je tako Simbioza v dveh letih
uspela povezati več kot 5.000 mladih in skoraj 11.000 starejših.
Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter
spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po
drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos
do družbe in lastne prihodnosti.

Simbioza v letu 2013
Kako se lotiti projekta v tretje, kako ga vsebinsko nadgraditi ter ga uspešno izpeljati, je bilo glavno
vprašanje organizatorjev. Odgovor se je pokazal v ideji, da Simbioza v letu 2013 preseže okvire
oktobrskih delavnic in postane trajnostni projekt. Tako kot doslej bodo delavnice za učenje veščin
računalništva in mobilne telefonije za starejše na nacionalnem nivoju potekale tudi v letošnjem
oktobru, hkrati pa Simbioza razpira krila.
Letos je v sklopu projekta septembra 2013 že zaživel Medgeneracijski center, po delavnicah pa bo
zaživel tudiprogram Simbioza mojstri. Za prihodnost so ambicije usmerjene v tujino, saj so v
letošnjem letu že bile izvedene delavnice na Kitajskem. V fazi testiranja je trenutno tudi program
Simbioza šol. Na ta način bodo programi, ki izvirajo iz Simbioze, dopolnili delavnice, ki so se doslej
enkrat letno odvile na nacionalnem nivoju. Tako želimo idejo Simbioze prenesti v vsakdanjik Slovenk
in Slovencev, pa tudi v tujino.
Organizatorji želijo z letošnjim projektom nagovoriti vse, ki s Simbiozo ali računalnikom še niso imeli
izkušenj, hkrati pa zajeti tudi udeležence preteklih let, ki bi želeli znanje osvežiti ali razširiti na
kakšnem drugem modulu. Prijave bodo mogoče do 15. oktobra 2013 dalje, in sicer prek spletnega
mesta www.simbioza.eu, preko telefonske številke 040 940 888, ali na vpisnih točkah po Sloveniji.

2. TRAJNOSTNI NASTAVKI PROJEKTA SIMBIOZA
Simbioza mojstri
Po koncu oktobrskih delavnic se bodo začela prva izobraževanja za Simbioza mojstre. Gre za
neprofitni projekt, ki bo v duhu socialnega podjetništva težje zaposljivim mladim v večjih krajih v
Sloveniji omogočil izobraževanje in pridobivanje prvih delovnih izkušenj. Osnovni namen je, da
mladim brez izobrazbe in prvim iskalcem zaposlitve omogoči priložnost, da razvijejo svoje znanje, ki
starejšim ljudem pomaga pri osnovah računalniških znanj.

Ideja in vizija projekta je, da čim več mladim ponudi priložnost, da znanje računalništva prenesejo
naprej in starejšim ljudem pomagajo pri večji vključenosti v družbo ter pri pridobivanju dodatnega
znanja na področju e-pismenosti.
Projekt Simbioza mojstri ne bo ponudil samo učenja uporabe računalnika, pač pa tudi pomoč pri
drugih opravilih, kot je nakup osnovne opreme, iskanje in pomoč pri izbiri ponudnika, učenje na
domu in vzpostavitev sistema »second-use« uporabe računalnikov. Z izvajanjem projekta se bo s
pomočjo medgeneracijskega sodelovanja zvišala kakovost življenja dveh kritičnih družbenih skupin:
na eni strani mladih brez izobrazbe oziroma zaposlitve in na drugi strani starejših ljudi.

3. PROGRAM LETOŠNJIH DELAVNIC – OD 21. DO 25. OKTOBRA 2013
Projekt Simbioza bo potekal med 21. in 25. oktobrom, od ponedeljka do petka. Vsak dan, dopoldan med 9. in 11. uro, ter popoldan, med od 16. do 18. uro, se bodo starejši ob pomoči prostovoljcev
seznanjali z različnimi tematikami s področja osnov računalništva, interneta in spletne komunikacije
ter mobilne telefonije.
Ponedeljek, 21. 10. 2013 - Modul 1: Računalnik, moj prijatelj
Na prvem modulu bodo udeleženci izvedeli, kaj je računalnik in za kaj se uporablja. Spoznali bodo
zunanje dele računalnika, se učili navigacije z miško in uporabe tipkovnice. Govora bo o zagonu
računalnika, o namizju, datotekah in mapah. V programu Microsoft Word se bodo naučili napisati
vabilo in osnovnega urejanja besedil. Znali bodo spremeniti barvo, velikost in tip pisave, uporabljali
presledke. Tekst bodo znali tudi označiti, izrezati, kopirati in prilepiti. Nato bodo besedilo še shranili in
se naučili ugasniti računalnik.
Torek, 22. 10. 2013 - Modul 2: Klik v svet
Na drugem modulu bodo udeleženci izvedeli, kaj je internet in za kaj vse se ga uporablja v vsakdanjem
življenju. Izvedeli bodo, kako dostopamo do informacij, se naučili uporabljati iskalnik, spoznali pa se
bodo tudi z brezplačnimi načini komunikacije na internetu. Naučili se bodo shranjevanja zaznamkov,
da bodo lahko priljubljeno spletno stran lažje ponovno obiskali, ter še mnogih drugih stvari za
vsakodnevno rabo.
Sreda, 23. 10. 2013 - Modul 3: Brez elektronske pošte ne gre
Na tretjem modulu bodo udeleženci izvedeli, na kakšen način elektronska pošta deluje, dotaknili se
bodo tudi spletne etike, spletne varnosti in varnih povezav, opozorili jih bomo na pazljivost pri
posredovanju osebnih podatkov. Nato bomo odprli svoj novi elektronski naslov, napisali sporočilo,
poslali in prejeli pošto, jo pregledali in odgovorili pošiljatelju, sporočilo pa bomo nato posredovali.
Četrtek, 24. 10. 2013 - Modul 4: Povežimo se!
Modul je namenjen spoznavanju družbenega omrežja Facebook. Udeleženci delavnic bodo spoznali,
kaj je družbeno omrežje, kako se vanj prijavimo, kako ustvariti svoj profil, pisati na zid, ''všečkati'',
poskrbeti za varnost, objaviti fotografije ipd.
Petek, 25. 10. 2013 - Modul 5: Svet mobilne telefonije*
Udeleženci se bodo naučili uporabljati mobilni telefon, pregledovati imenik, pregledovati prejeta SMS
sporočila, jih pošiljati, uporabljati fotoaparat, pošiljati fotografijo preko MMS-a, uporabljati druga
dodatna orodja (štoparica, snemalnik zvoka, računalo, igre …) ipd.
*Na osmih lokacijah po Sloveniji se bodo namesto delavnice mobilne telefonije izvajale delavnice na
tabličnih računalnikih.
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